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Inhoud
Anno 2017 is dementie
nog steeds niet te genezen. Dé pil tegen dementie
bestaat niet.
Toch gebruiken mensen met dementie vaak
heel wat medicatie. Niet a
 lleen middelen om
de verschijnselen van dementie te vertragen,
maar ook psychofarmaca om onbegrepen
gedrag – dat vaak met dementie gepaard gaat – te behandelen.
Over de medicamenteuze behandeling bij dementie bestaan veel misverstanden.
Werken die geneesmiddelen wel? Wat doet die medicatie juist? Moeten we die
medicatie blijven geven? Wat kunnen we wel doen en wat doen we beter niet?
Deze vormingsdag wil een antwoord bieden op al deze en nog vele andere vragen.
Er wordt uitleg gegeven over welke medicatie voorgeschreven kan worden en wat
hun voor- en nadelen zijn. Daarnaast worden ook de nieuwe/toekomstige therapeutische ontwikkelingen belicht. Wordt dementie in de toekomst behandelbaar en hoe
ver staan we eigenlijk af van zo’n medische oplossing? Vervolgens staan we stil bij
het (over)gebruik van psychofarmaca. Waarvoor worden zij gebruikt en kunnen we
het gebruik verminderen? Een aantal tips om het medicatiegebruik in de praktijk te
verminderen worden meegegeven, evenals enkele inspirerende voorbeelden.

Doelgroep
Deze vormingsdag richt zich tot referentiepersonen dementie, verpleegkundigen
(ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en woonzorgcentra), dementiekundige
hulpverleners binnen de thuiszorg en ziekenfondsen, medewerkers uit CGG, psychia
trische verzorgingstehuizen, gehandicaptenzorg en netwerken palliatieve zorg.
Maximum aantal deelnemers: 25

Docent
Eline Moors, apotheker en vrije vormingsmedewerker bij
het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Datum en plaats
Dinsdag 14 november 2017 van 9.30u tot 16.30u
De opleiding gaat door in het Sociaal Huis OCMW Halle (zaal De Wending),
Auguste Demaegthlaan 30, 1500 Halle.
Op 20 minuten wandelafstand van station Halle.

Inschrijven
Inschrijven kan via http://infocentrum.dementie.be

Betalingsvoorwaarden
De deelnameprijs is 89 euro (inclusief hand-outs, broodjeslunch en koffie).
Na inschrijving ontvang je van ons een factuur.
Deelnemers aan deze cursus kunnen het voor apothekers
ontwikkeld kennispakket ‘Farmaceutische zorg voor personen met dementie’ bestellen aan het gunsttarief van 65 euro
(normale prijs: 79 euro). Via het inschrijvingsformulier kan je je
bestelling mee doorgeven. Op de vormingsdag bezorgen we
je bestelling.

Meer info
Website: www.dementie.be

t 03 609 56 14

